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HJERTEAFFEKSJON VED 
MUSKELDYSTROFIER

Oppfølging og behandling

Nina Eide Hasselberg, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Arvelige muskeldystrofier skyldes oftest 
mutasjon i et enkelt gen og resulterer i pro-
gressiv muskelsvakhet i skjelettmuskulatur. 
Myokard kan også affiseres, men grunnet 
ulik genetisk basis blant muskeldystrofiene 
vil de også vise stor fenotypisk variasjon i 
kardial affeksjon. Sameksistensen mellom 
kardiomyopati og skjelettmuskeldystrofi 
skyldes at de muterte genene koder for 
proteiner som er uttrykt i myocytter i både 
myokard og skjelettmuskel. De involverte 
proteinene finnes i ulike lokalisasjoner og 
har både strukturelle og synteseregulerende 
funksjoner i myocyttene. 

Genetisk identifisering av mutas-
joners patogenese er et relativt nytt felt, og 
funn av genotype-fenotype-korrelasjoner er 
under kontinuerlig utvikling. 

Den kliniske kardiale affeksjonen ved 
muskeldystrofier er dominert hovedsakelig 
av: 

 y kardiomyopati og hjertesvikt (f.eks. 
dystrofinopatiene) 

eller
 y ledningsforstyrrelser og arytmi (f.eks. 

dystrofia myotonika, limb-girdle og 
Emery Dreifuss muskeldystrofi) 

De fleste formene for kardial affeksjon opp-
dages i barneår eller tenår, men de kan også 
debutere senere. Alvorlighet og debut av 
kardiale komplikasjoner varierer mellom de 
ulike typene for muskeldystrofi. Imidlertid 
er det ofte at debut og alvorlighet av kardial 
affeksjon ikke samsvarer med muskeldys-
trofien, og typisk oppstår kardial affeksjon 
senere enn muskeldystrofien (tabell 1).

Med dagens hjertesvikt- og arytmi-
behandling kan man iverksette forebyg-
gende tiltak og behandling mot hjertesvik-
tutvikling og livstruende kardiale hendelser. 

Dystrofinopatier
Dystrofinopatiene skyldes mutasjon i 
dystrofin-genet (DMD) på X-kromosomet 
og omfatter Duchennes muskeldystrofi 
(1/3500-5000 levende fødte gutter) og 
Beckers muskeldystrofi (1/18 500 gutter) 
(1) og gir sykdom hos gutter og bærerstatus 
hos jenter. Duchennes og Beckers muskel-
dystrofi resulterer i henholdsvis bortfall og 
redusert mengde dystrofin, noe som gjør 
Duchennes til den mer alvorlige fenotypen 
karakterisert av muskelsvakhet fra tidlige 
barneår og tap av gangfunksjon ofte før gut-
tene fyller 20 år. (2). 

Duchennes muskeldystrofi
Kardiomyopatien karakteriseres av led-
ningsforstyrrelser og arytmier som oftest 
utvikles proporsjonalt med svekkelse i 
myokardfunksjonen som strukturelt oftest 
viser seg som dilatert kardiomyopati 
(DCM). Hjerteaffeksjon kan oppstå før 10 
års alder og er nær 100 % ved 18 års alder 
(2). Gjennomsnittsalder for utvikling av 
redusert ejeksjonsfraksjon (EF) er 14,3 år 
(3). Kardiomyopati- og hjertesvikt utvikling 
går oftest parallelt med forverring av 
skjelettmuskelsykdommen og utvikling av 
respirasjonssvikt. Hjertesviktsymptomer 
og tegn kan være maskert av pasientens 
immobilitet og derfor manifesteres sent. 
Natriuretiske peptider kan være normale 
til tross for nedsatt ventrikkelfunksjon. 
Typiske EKG-tegn er kort PR-intervall, høyre 
ventrikkelhypertrofi, forlenget QTc-intervall 
og dype Q-takker lateralt eller inferolateralt, 
men ei heller EKG er egnet som screen-
ingtest for nedsatt ventrikkelfunksjon (4). 
Svekket myokardfunksjon må derfor påvises 
ved regelmessig ekkokardiografi. Det 
forskes på om strain-ekkokardiografi kan 
identifisere subklinisk myokarddysfunksjon 
før oppdagelse ved bruk av konvensjonelle 
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todimensjonal ekkokardiografi og doppler-
målinger (3). Toraksdeformiteter/skoliose, 
nedsatt respirasjonsfunksjon og overvekt 
ved økende alder gir dårlige akustiske 
vinduer, og derfor er sensitiviteten ofte 
begrenset ved ekkokardiografi. Kardial MR 
kan beregne volum, EF og påvise myokard-
fibrose ved late gadolinium enhancement 
(LGE)-metode. LGE øker med økende 
alder (fra 17 % i Duchennes-pasienter < 
10 år til 59 % hos pasienter > 15 år) og 
starter typisk subepikardialt og er lokalisert 
inferolateralt. MR har vist å ha additiv verdi 
til ekkokardiografisk EF i predikering av hos-
pitalisering og ventrikulær arytmi (3) og kan 
derfor være en alternativ eller supplerende 
undersøkelse der hvor ekkokardiografi ikke 
lar seg gjennomføre eller ikke gir tilstrekke-
lig informasjon (1). 

Prognose ved Duchennes 
muskeldystrofi
Progressiv kardiomyopati med hjertesvikt 
eller plutselig hjertedød er dødsårsak hos 
20 % av pasientene, men andelen er økende 
idet optimalisering av respirasjonssviktbe-
handlingen reduserer pulmonal dødelighet 

(2, 3). Forventet levealder har økt. Tidligere 
døde pasientene i tenårene, mens de i dag 
gjerne lever godt inn i 30-årene. En økende 
andel Duchennespasienter vil trenge oppføl-
ging i voksenkardiologien. 

Behandling ved Duchennes 
muskeldystrofi
Barnekardiolog bør starte medikamentell 
hjertesviktbehandling når objektive tes-
ter som ekkokardiografi og MR påviser 
strukturell eller funksjonell myokardsykdom, 
ofte før symptomer er tilstede (5). Oppstart 
med ACE-hemmere er mest studert og har 
vist dokumentert effekt i forhold til forsinket 
utvikling av myokarddysfunksjon og redu-
sert mortalitet (1). Bruk av ACE-hemmere 
eller angiotensin-reseptor-blokker (ARB) 
kan vurderes allerede før påvist reduksjon 
i EF hos gutter > 10 år (3). Aldosteron-
antagonist kan også vurderes hos pasienter 
med påvist myokardial fibrose før EF faller 
(3). Beta-blokkere er anbefalt ved redusert 
EF, men bruk av beta-blokker for å forsinke 
DCM-utvikling ved fortsatt bevart EF, og der 
man ikke har annen beta-blokkerindikasjon 
(slik som arytmi), er ikke anbefalt (3). Det 

Tabell 1

Muskeldys-
trofi

Arvegang Gen / genprodukt Kardiomy-
opati

Arytmi Lednings-
forstyrrelse

Strukturell 
kardio-
myopati 
dominerer

Duchenne X-bundet 
recessiv

DMD / Dystrofin Vanlig. 
DCM 
(HCM)

Vanlig /
sent.
VA, SVT

Sjelden / 
Sent

Becker X-bundet 
recessiv

DMD / Dystrofin

Ledningsfor-
styrrelser og 
arytmi før 
strukturell 
kardiomy-
opati utvikles

Dystrofia 
myotonika 
type 1

Autosomal 
dominant

DMPK / dystrofia 
myotonika pro-
teinkinase (CTG 
repetisjon)

HCM, 
DCM

Vanlig.
AF, VA, 
plutselig 
død

Vanlig. 
AV-blokk 

Dystrofia 
myotonika 
type 2

Autosomal 
dominant

CNBP / (CCTG 
repetisjon)

Som type 1, men sjelden før voksen 
alder

Limb-girdle 
type 2I

Autosomal 
dominant

FKRP / Fukutin-re-
latert protein

Vanlig. 
DCM

Sjelden Sjelden

Limb-girdle 
type 1B

Autosomal 
dominant

LMNA / Lamin A 
og C

Vanlig. 
DCM.
Ofte hjer-
tetrans-
plantasjon

Vanlig /
tidlig.
AF, 
atrieflutter,
VA og plut-
selig død

Vanlig / 
tidlig
AV-blokk

Emery 
Dreifuss

Autosomal 
dominant 

LMNA / Lamin A 
og C

X-bundet 
recessiv

EMD / Emerin Sjelden Vanlig.
AF

Vanlig. 
AV-blokk 
og atrial 
paralyse

AF, atrieflimmer; AV = atrioventrikulær; DCM = dilatert kardiomyopati; HCM = hypertrofisk kardiomyopati; 
SVT = supraventrikulær takykardi; VA = ventrikulær arytmi
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er god dokumentasjon for at glukokortikoi-
der forsinker gangfunksjonsvekkelse ved 
Duchennes, og nå har glukokortikoider også 
kardial indikasjon idet de har vist seg å være 
assosiert med senere debut av kardiomyo-
pati og lavere kardiovaskulær mortalitet (1, 
3). 

Plutselig hjertedød er sjelden ved EF 
> 35 %. Bruken av ICD hos pasienter med 
Duchennes er ikke godt etablert. Grunnet 
økende overlevelse kan bruk av ICD bli 
vanligere (1). På verdensbasis har pasienter 
med Duchennes og Becker blitt hjertetrans-
plantert, men i Norge har vi kun hjertet-
ransplantert et fåtall pasienter med Becker. 
Flere sentre har også erfaring med mekanisk 
hjertepumpe (LVAD) som varig behandling 
(«destination therapy») ved Duchennes. 
Grunnet restriktiv lungesykdom og svakhet i 
skjelettmuskulatur er per- og postoperativt 
forløp utfordrende. 

Beckers muskeldystrofi
Pasienter med Beckers muskeldystrofi har 
mindre muskelaffeksjon og bedre respira-
sjonsfunksjon enn pasienter med Duchen-
nes. Pasientene overlever derfor lenge nok 
til å utvikle manifest alvorlig kardiomyopati. 
Kun en liten prosentandel har kardial affek-
sjon før 16 års alder, men det er nærmere 
100 % kardial penetrans ved 30 års alder og 
ca. 70 % har symptomatisk hjertesvikt ved 
40 år (3). Det er estimert at 50 % dør av 
terminal hjertesvikt eller arytmi hvis de ikke 
får ICD eller hjertetransplanteres (2).

Kvinnelige mutasjonsbærere
Det er motstridende data på forekomsten 
av kardiomyopati hos kvinnelige hetero-
zygote Duchennes og Beckers muskeldys-
trofi mutasjonsbærere, men insidensen av 
arytmi og kardiomyopatiutvikling er høyere 
enn for befolkningen generelt. Hjertesvikt 
med behov for hjertetransplantasjon eller 
som resulterer i plutselig hjertedød er også 
rapportert (2). 

Kardial oppfølging ved Duchennes 
og Beckers muskeldystrofi
Internasjonalt anbefales kardial evaluering 
med EKG og bildediagnostikk ved diag-
nosetidspunkt hos alle med Duchennes 
og Beckers. For å fange opp kardiomyop-

atiutvikling og for å starte kardioprotek-
tiv behandling på et tidlig tidspunkt hos 
asymptomatiske, bør evaluering med EKG 
og non-invasiv bildediagnostikk gjøres 
hvert 2. år inntil 10 års alder og deretter 
årlig. Asymptomatiske pasienter med 
påvist myokarddysfunksjon eller arytmier 
bør revalueres årlig, mens når symptomer 
utvikles bør kontrollene være hyppigere (3). 
Ekkokardiografi bør gjøres rutinemessig for 
screening og oppfølging, mens MR bør vur-
deres regelmessig for å kvantifisere fibrose 
eller der ekkokardiografi ikke er egnet. 
Holter-EKG-registrering bør gjennomføres 
hvert 1-3 år basert på alder, EF og klinikk. 

For kvinnelige mutasjonsbærere 
viser kardial fenotype seg sjelden før 16 års 
alder, og internasjonalt anbefales kardiol-
ogisk vurdering med EKG og ikke-invasiv 
bildediagnostikk hvert 3.-5. år fra jentene er 
i tenårene eller 20-årene (3, 5). 

Dystrofia myotonika (DM)
Dystrofia myotonika (DM) er den vanligste 
muskeldystrofien hos voksne, men fore-
kommer også hos barn. DM kjennetegnes 
av progressiv muskelsvakhet, myotoni og 
eventuelt hypotoni hos nyfødte. DM type 1 
skyldes ekspansjon av en ustabil CTG trinu-
kleotidrepetisjon i DMPK-genet som koder 
for en proteinkinase som finnes i hjerte, 
skjelettmuskel og hjerneceller (6). DM type 
2 skyldes ekspansjon av CCTG repetisjonen 
i CNBP-genet (også kjent som ZNF9) og 
har generelt gunstigere sykdomsforløp og 
prognose enn DM type 1.

Unge pasienter med DM type 1 har 
10 ganger økt risiko for hjertesykdom, mens 
risikoen for pasienter over 60 år er 3 ganger 
økt sammenliknet med normalbefolknin-
gen (7). Et høyt antall CTG-repetisjoner er 
assosiert med en mer alvorlig kardial feno-
type (8), og generelt øker kardial affeksjon 
med avtagende skjelettmuskelstyrke (9). 
Vanligste dødsårsak er respirasjonssvikt (40 
%), fulgt av død av kardial årsak i 20-30% 
av tilfellene (6). 

Progressiv atrioventrikulær (AV)-
blokk, intraventrikulær ledningsforstyrrelse, 
supraventrikulære og ventrikulære arytmier 
er de vanligste manifestasjonene av kardial 
affeksjon (8, 9). Hos ca. 20 % av pasientene 
utvikles hypertrofi, dilatasjon og/eller sys-
tolisk dysfunksjon av venstre ventrikkel (9) 
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(figur 1). Plutselig hjertedød er tre ganger 
hyppigere enn hos normalbefolkningen (8). 
Man har funnet at ledningsforstyrrelser 
(PR-intervall > 240 ms, AV-blokk grad 1 og 
2, QRS-bredde > 120 ms) og atriale arytmier 
er risikomarkører for plutselig hjertedød (8, 
10). 

Ved DM type 2 er kardial affeks-
jon mindre vanlig, men også her påvises 
ledningsforstyrrelser, livstruende arytmier 
og hjertesvikt. 

Kardial oppfølging ved DM 
Internasjonalt anbefales EKG, Holter-reg-
istrering og ekkokardiografi ved diag-
nosetidspunkt. Hos DM-pasienter med 
risikofaktorer for alvorlig arytmi (listet over) 
eller som rapporterer arytmisymptomer 
(hjertebank, svimmelhet, synkope) bør man 
gjøre tilsvarende årlig evaluering, mens hos 
pasienter uten tegn til kardial affeksjon, kan 
ekkokardiografi begrenses til hvert 2.-4. år 
(3, 6). Elektrofysiologisk undersøkelse med 
tanke på pacemaker og ICD-indikasjon bør 
vurderes ved synkope eller EKG-patologi 
som beskrevet over. 

For DM type 2 er det anbefalt årlig 
EKG til alle og ytterligere utredning hvis 
kardiale symptomer og funn oppstår (2).

Limb-girdle muskeldystrofi 
(LGMD) 
Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en 
deskriptiv betegnelse på en klinisk het-
erogen gruppe av muskeldystrofier hvor 
kardial affeksjon er vanlig og som skyldes 
mutasjoner i > 50 rapporterte gener med 
autosomal dominant eller recessiv arv. Det 
er beskrevet en samlet prevalens av alle 
typer LGMD på 1/14 500 til 1/123 000 (11). 
På grunn av den fenotypiske variasjonen 
mellom de ulike LGMD-typene er det viktig 
med korrekt diagnose for å sikre tilpasset 
kardial evaluering og oppfølging.

LGMD type 2C, 2D, 2E og 2F 
kalles «sarcoglycan-deficient muscular 
dystrophies» idet de fører til nedbryting 
av cellekjernemembranens cytoskjelett. 
Sammen med LGMD type 1B som skyldes 
lamin A/C-mutasjon (se under) er kardial 
involvering svært vanlig ved LGMD type C-F 
(3). 

LGMD type 2I skyldes mutasjon i 
FKRP genet. Her er muskeldystrofien ofte 

Figur 1. Kvinne, 53 år, med dystrofia myotonika type 1 med symptomatisk muskeldystrofi. Kardial 
affeksjon med paroksysmal atrieflimmer, utvikling av dilatert kardiomyopati med EF 20 % og dys-
synkroni med påfølgende CRT implantasjon. 
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mild, mens DCM er rapportert i 29-62 % av 
pasientene (2). 

Lamin A/C genmutasjon 
Limb-girdle muskeldystrofi type 1B, auto-
somal dominant Emery Dreifuss muskel-
dystrofi type 2 og en sjelden autosomal 
recessiv Emery Dreifuss muskeldystrofi 
forårsakes av mutasjoner i lamin A/C-
genet (LMNA). LMNA koder for lamin A 
og lamin C som er proteiner lokalisert i 
cellekjernemembranen. 

Den kardiale fenotypen ved 
LMNA-mutasjon har nær 100 % livstidspen-
etrans (12). Kardiomyopatien debuterer 
oftest med ledningsforstyrrelser (AV-blokk) 
eller supraventrikulær arytmi (oftest 
atrieflimmer og atrieflutter) i ung vokse-
nalder. Progredierende AV-blokk medfører 
pacemakerbehov(13). Sviktende venstre 
ventrikkelfunksjon med utvikling av dilatert 
kardiomyopati kommer typisk senere i 
forløpet (14, 15). Risikoen for livstruende 
ventrikulære arytmier og plutselig hjertedød 
er betydelig, og ikke sjelden oppstår disse 
alvorlige hendelsene før utvikling av venstre 
ventrikkeldysfunksjon manifesteres. En ny 
norsk tverrsnittsstudie viste at 60 % hadde 
dokumentert ventrikkeltakykardi gjennom 8 
års oppfølging (13). Forlengelse av PR-inter-

vallet (AV-blokk grad I), AV-blokk grad II-III, 
fibrose i septum ved kardial MR (figur 2) og 
dyssynkroni målt ved mekanisk dispersjon 
ved ekkokardiografisk strain har blitt vist å 
være risikomarkører for ventrikkeltakykardi 
(13, 14, 16). Også nedsatt EF, non-mis-
sense-mutasjoner samt maskulint kjønn og 
nedsatt NYHA-funksjonsklasse er tidligere 
vist å være risikomarkører (12, 17). 

På grunn av den spesielt økte 
arytmirisikoen ved LMNA-mutasjon anbe-
faler European Society of Cardiology i sine 
retningslinjer for ventrikkeltakykardi og 
plutselig hjertedød at terskelen for ICD skal 
være lavere ved LMNA-relatert kardiomy-
opati enn for pasienter med DCM generelt 
(18). Siden ventrikulær arytmi er hyppig og 
AV-blokk er en risikomarkør for ventrikulær 
arytmi (14), anbefales det fra flere norske 
og internasjonale fagmiljøer å implantere 
en primærprofylaktisk ICD direkte når 
pasienten har behov for pacemaker grunnet 
AV-blokk, uavhengig av EF (19). 

Kombinasjonen av AV-blokk, atrie-
flimmer/atrieflutter og ventrikkeltakykardi 
(figur 3), særlig hos pasienter med positiv 
familieanamnese på hjertesykdom, må få 
kardiologen til å tenke på LMNA-sykdom og 
henvise til genetisk utredning eller senter 
med kompetanse på genetisk hjertesykdom.

Kardial oppfølging ved 
LGMD
Internasjonalt anbefales kardial 
evaluering med EKG og ekkokar-
diografi ved diagnosetidspunkt 
ved LGMD. Ved LGMD type 2C-F 
og type 2I uten erkjent kardial 
affeksjon anbefales tilsvarende 
undersøkelser hver 2. år og mini-
mum årlig hvis kardial affeksjon 
påvises (3). For LMNA-relatert 
LGMD type 1B anbefales EKG 
og Holter-registering årlig og 
ekkokardiografi hvert 2. år fra 
diagnosetidspunkt. Hyppigere 
kontroller anbefales ved symp-
tomer på arytmi eller påvist 
ledningsforstyrrelser, arytmi eller 
myokardsvekkelse (2, 3). 

Figur 2. Kardial MR av 40 år gammel lamin A/C-pasient med ved-
varende ventrikulær arytmi. Fibrose i interventrikulære septum 
(piler) er en kjent risikofaktor for ventrikulær arytmi ved lamin 
A/C-sykdom. 
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Emery Dreifuss 
muskeldystrofi (EDMD)
På linje med LGMD er Emery Dreifuss mus-
keldystrofi (EDMD) en genetisk heterogen 
muskeldystrofigruppe hvor kardial affeksjon 
er vanlig. Blant annet kan LMNA-mutasjon 
gi fenotypisk EDMD (EDMD type 2) med 
samme kardiale affeksjon som beskrevet for 
LGMD type 1B. 

EDMD type 1 er derimot en X-bun-
det tilstand forårsaket av mutasjoner 
i emerin (EMD)-genet som koder for 
emerin-proteinet som er en komponent av 
cellekjernemembranen slik som lamin (2). 
Patofysiologisk erstattes myokard gradvis 
av fibrose og fettvev, og prosessen starter i 
atriene, involverer AV-knuten og når til sist 
ventriklene (3). Dette forklarer den kardiale 
fenotypen som karakteriseres av lednings-
forstyrrelser i tidlig voksen alder som kan 
progrediere til totalt AV-blokk. Supraventri-
kulær arytmi i form av atrieflimmer/atrief-
lutter går ofte over i atrial paralyse. Plutselig 
død er vanligste dødsårsak og har ofte vist 
seg å kunne forebygges ved implantasjon av 
konvensjonell pacemaker uten ICD-funksjon 
(2).Også kvinnelige bærere av X-bundet 
EDMD er i øket risiko for plutselig hjertedød 

og må vurderes for ICD. Ventrikkeltakykardi 
og DCM utvikles kun hos et mindretall i 
høyere alder.

Kardial oppfølging ved EDMD
Alle EDMD-pasienter bør henvises til 
kardial vurdering ved diagnosetidspunkt, og 
ved X-bundet og LMNA-relatert EDMD bør 
man gjøre minst årlig EKG, Holter-registre-
ring og ekkokardiografi (3). 

Medikamentell behandling 
av kardiomyopati ved 
muskeldystrofi
Med unntak av dystrofinopatiene, hvor det 
er gjort enkelte ikke-randomiserte farmako-
logiske studier (se dystrofinopati-avsnittet), 
er det svært mangelfulle data på bruk av 
medikamentell hjertesviktbehandling ved 
muskeldystrofi. 

Som ved hjertesvikt generelt kan 
det ved alle muskeldystrofier anbefales 
ACE-hemmer, ARB og beta-blokker ved 
redusert EF og diuretika ved væskereten-
sjon. Glukokortikoider anbefales ikke ved 
andre muskeldystrofier enn Duchennes. 
Antikoagulasjon anbefales ikke rutinemes-
sig til pasienter med muskeldystrofi der 

Figur 3. Figur 2. Klassisk triade for fenotypen ved Lamin A/C-mutasjon: AV-blokk grad II type 1 
(A), atrieflimmer (B) og ikke-vedvarende ventrikulær arytmi (C) hos pasient med AV-blokk grad III.
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arytmi er vanlig hvis arytmi ikke er doku-
mentert (3). 

Henvisning og tverrfaglig 
samarbeid 
Siden risiko for plutselig hjertedød kan være 
tilstede før symptomer og åpenbare tegn på 
kardiomyopati oppstår kan tidlig henvisning 
og regelmessig oppfølging hos kardiolog 
(barnekardiolog) anbefales ved enkelte 
muskeldystrofier:

 y Dystrofia myotonika, Duchennes, Bec-
kers og Emery Dreifuss muskeldystrofi. 

 y Undergrupper av limb-girdle muskeldys-
trofi som man vet gir kardiale manifesta-
sjoner. På grunn av lamin A/C-mutasjo-
nens alvorlige og komplekse fenotype 
kan LMNA-genotypepositive pasienter 
og familiemedlemmer henvises til Enhet 
for genetiske hjertesykdommer, Kardiolo-
gisk avdeling, Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet. 

 y Pasienter der mutasjonen er ukjent, spe-
sielt hvis familieanamnesen gir mistanke 
om kardial affeksjon.

Gentesting ved familiær kardiomyopati har 
vært tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk 
genetikk ved Oslo universitetssykehus fra 
2003, og i dag tilbyr flere laboratorier i 
Norge genetisk testing for muskeldystrofier 
(www.genetikkportalen.no). Ved påvist 
sykdomsgivende mutasjon hos en pasient 
vil genetisk veiledning og prediktiv testing 
tilbys familiemedlemmer. 

Samarbeid mellom nevrolog, kardio-
log og genetiker er helt sentralt for optimal 
oppfølging og behandling av mutasjonspos-
itive pasienter med muskeldystrofi og deres 
familiemedlemmer.
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